Kambodzha
Kirkon seurakuntatyön
kehittäminen
Hankeen tavoitteet:
Lähetysseura on
lisännyt yhteistyötään
Kambodzhan
luterilaisen kirkon
LWM-järjestön kanssa.
Kambodzhan luterilainen kirkko on viisi aktiivista seurakuntaa käsittävä kirkko, jolla on selkeä
suunnitelma siitä, miten se laajentaa toimintaansa ja kehittää organisaatiotaan. Kirkko on
hakeutunut kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten pariin ja se tekee aktiivista ja
kokonaisvaltaista lähetystyötä seurakuntansa alueilla. Ensimmäiset naispapit ovat vihitty
kirkkoon. Perhetyö on vakiintunut eri kirkkojen vakituiseksi työksi.
Toteuttava kumppani LCC ja Lutheran World Mission, Singapore (LWM)
Tausta ja alkutilanne:
Kambodzhan luterilaisen yhteistyön toteutusvastuu on ollut Singaporen luterilaisen kirkon
perustamalla Lutheran World Missionilla (LWM). Sen työn tuloksena on perustettu
Kambodzhan luterilainen kirkko (Lutheran Church in Cambodia, LCC), jolla on toistaiseksi
kaksi seurakuntaa, maaseudulla Kampong Chhnang -provinssissa LCC Krus Church ja Phnom
Penhissä LCC City Church. Kambodzhassa toimii myös Missouri-synod-taustainen luterilainen
kirkko, Evangelical Lutheran Church of Cambodia (ELCC). Kirkot ovat solmineet
yhteistyösopimuksen ja tekevät yhteistyötä mm. koulutusasioissa. Lähetysseuran tukeman
seurakuntatyön painopiste on evankelioinnissa ja muussa uusia ihmisryhmiä tavoittavassa
työssä. Vuonna 2012 aloitettiin Lähetysseuran toimesta perhetyön koulutusta eri kristillisten
kirkkojen tai järjestöjen työntekijöille. Kambodzhan luterilainen kirkko on koordinoinut työtä.
LCC tekee aktiivista, holistista tavoittavaa työtä Kampong Chhnangin provinssissa
maaseudulla ja Phnom Penhissä. Pääkaupungin opiskelijaseurakunnan työ laajenee
seurakunnan alueen yhteisöön. Naapuruston lapsille ja nuorille järjestetään toimintaa. Kirkko
on ostanut tontin Kampong Chamista ja sinne on rakennettu kirkko. Kirkon alueella tehdään
myös ruokaturvaa tukevaa työtä.
Kummityön kautta annetaan avustuksia vähävaraisten perheiden lapsille koulunkäyntiä
varten.
Vuoden 2015 alussa palkattiin perhetyöntekijäksi pastori, joka järjestää kursseja perhetyöstä
seurakuntien työntekijöille ja raamattukoulujen opettajille. Työ on tunnustuskuntien välistä.
Lisäksi perhetyöntekijällä on viikoittain radiotunti perheasioista ja ohjelman jälkeen hänellä
on puhelinneuvonta-aika kuuntelijoille.

LWM/LCC toimii etupäässä vähävaraisten ihmisten parissa, kohdistaen diakonista tukeansa
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville uskontokunnasta riippumatta. Se levittää
evankeliumia niille, jotka eivät sitä vielä tunne ja huolehtii seurakuntiensa jäsenistä.
Odotetut pitkäaikaisvaikutukset:
Kambodzhan luterilainen kirkko on vahvalla ja avarakatseisella luterilaisella identiteetillä
varustettu kirkko, jolla on lukuisia seurakuntia maanlaajuisesti. Se tunnustetaan
merkittäväksi toimijaksi Kambodzhan yhteiskunnassa erityisesti perheiden hyvinvoinnin
edistäjänä. Seurakunnat eri puolilla maata ovat nostaneet yhteisöjensä elämänlaatua
merkittävästi.
Hankkeen tuotokset:
1. Kristittyjen määrä kasvaa edelleen ja tavoittavaa työtä jatketaan uusilla alueilla.
2. Vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiä on tuettu. Lasten ja nuorten koulunkäynti- ja
opiskelumahdollisuudet ovat kohentuneet.
3. Perhetyöstä vastaavien työntekijöiden lisäkoulutus on järjestetty
4. Kirkko on tehnyt koulutus-suunnitelman työntekijöilleen ja ryhtynyt toteuttamaan sitä.
5. Uusia seurakuntia on perustettu.
6. Naispappeus ei ole ongelma kirkossa. Naisia on vihitty papeiksi.
7. Lähetysseura on lisännyt tukeaan kirkolle taloudellisesti ja koulutuksellisesti

Hankkeen suunniteltu päättyminen: 31.12.2019.

